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Preambul 

Facultatea de Drept este cea mai veche instituţie de profil din ţară, fiind înființată la 6 

octombrie 1855. Ca urmare a ierarhizării programelor de studii organizate de universitățile 

acreditate din sistemul național de învățământ, conform art. 193 din Legea educației naționale nr. 

1/2011 și prevederilor hotărârii Guvernului nr. 789/2011 privind aprobarea Metodologiei de 

evaluare în scopul clasificării universităților și ierarhizării programelor de studii, Facultatea de 

Drept a fost inclusă în categoria A, locul al doilea. 

Prezentul raport analizează situația doctoranzilor în cadrul Școlii Doctorale a Facultății de 

Drept în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2018, acreditării şi pentru evaluarea periodică a şcolilor 

doctorale, pe domenii, OMECTS nr. 3850 din 02.05. și are la bază principiile enunțate în 

Metodologia pentru evaluarea externă în vederea autorizării provizorii 2012. 

 

Raportul este structurat pe următoarele secțiuni: 

1. Cadru legislativ de organizare și funcționare 

2. Conducătorii de doctorat și comisiile de îndrumare  

3. Programele de studii universitare de doctorat  

4. Studenții-doctoranzi  

5. Cercetarea științifică 

6. Internaționalizarea 

7. Infrastructura 

 

1. Cadru legislativ de organizare și funcționare 

 

Studiile universitare de doctorat din cadrul Școlii Doctorale a Facultății de Drept, 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași se desfășoară respectând o serie de reglementări: 
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− Regulamentul  de  organizare şi  desfăşurare  a  studiilor  universitare  de doctorat, din 

cadrul Școlii doctorale a Facultății de Drept, regulament ce se  fundamentează pe  Legea  

educaţiei  naţionale  nr. 1/2011, cu  modificările şi completările   ulterioare, Codul   studiilor   

universitare   de   doctorat,   aprobat   prin   HG   nr. 681/2011 şi pe Carta Universităţii 

,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.  

http://laws.uaic.ro/doctorat/docs/Regulament_institutional_doctorate%20_Facultatea_de_Dr

ept.pdf  (Valabil pentru doctoranzii înmatriculaţi începând cu anul universitar 2011-2012)  și  

http://laws.uaic.ro/files/docs/doctorat/regulamente/regulament_doctorat_2017.pdf (Valabil 

pentru doctoranzii înmatriculaţi în anul universitar 2017-2018) 

− Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/ 2011, publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10.01.2012, 

cu modificările și completările ulterioare. 

http://www.uaic.ro/wp-content/uploads/2013/12/Legea_educatiei_nationale_2011.pdf 

− HG 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, publicat în 

Monitorul Oficial nr. 551 din 03.08.2011. 

http://www.uaic.ro/wp-content/uploads/2013/12/HG_Nr_681-2011_M_Of_0551.pdf 

− Legea 49/2013 pentru modificarea art. 12 din Legea nr. 288/2004 privind organizarea 

studiilor universitare. 

− Carta Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi adoptată la data de 28.07.2011 (include 

Regulamentul instituţional de organizare şi funcţionare a studiilor universitare de doctorat  

al IOSUD-UAIC adoptat în Şedinţa Senatului Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” la data 

de 25.04.2013). 

http://www.uaic.ro/despre-uaic/documentele-universitatii/carta-universitatii-alexandru-ioan-

cuza/ 

− Codul de Etică și Deontologie Profesională, adoptat în şedinţa Senatului Universităţii 

„Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, din data 28.07.2011. 

http://www.uaic.ro/wp-content/uploads/2013/12/3CoduldeEtica.pdf 

− Ordinul nr. 3482 din 24 martie 2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor 

Universitare. 

− Regulamentul din 24 martie 2016 de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de 

Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare. 

 

 

 

 

http://laws.uaic.ro/doctorat/docs/Regulament_institutional_doctorate%20_Facultatea_de_Drept.pdf
http://laws.uaic.ro/doctorat/docs/Regulament_institutional_doctorate%20_Facultatea_de_Drept.pdf
http://laws.uaic.ro/files/docs/doctorat/regulamente/regulament_doctorat_2017.pdf
http://www.uaic.ro/wp-content/uploads/2013/12/Legea_educatiei_nationale_2011.pdf
http://www.uaic.ro/wp-content/uploads/2013/12/HG_Nr_681-2011_M_Of_0551.pdf
http://www.uaic.ro/despre-uaic/documentele-universitatii/carta-universitatii-alexandru-ioan-cuza/
http://www.uaic.ro/despre-uaic/documentele-universitatii/carta-universitatii-alexandru-ioan-cuza/
http://www.uaic.ro/wp-content/uploads/2013/12/3CoduldeEtica.pdf
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2. Conducătorii de doctorat și comisiile de îndrumare  

 

 În cadrul Școlii Doctorale de Drept își desfășoară activitatea  trei conducători de doctorat în 

domeniul de doctorat Drept, cărora le revin trei direcții de cercetare, respectiv Drept penal, 

Dreptul comerțului internațional și Drept privat comparat. Conducătorii de doctorat aduc o 

contribuție substanțială la prestigiul Facultății și la ierarhizarea Facultății în ranking-urile naționale. 

  

 Datele de mai jos ilustrează care este numărul conducătorilor de doctorat pe direcții de 

cercetare: 

An universitar Număr 

conducători 

de doctorat 

Nume conducător de doctorat și ordinul privind 

acordarea atestatului de abilitare 
Direcții de 

cercetare 

2016-2017 

2017-2018 

3 Prof. univ. dr. Tudorel TOADER, Ordinul 

Ministerului Educației și Cercetării nr. 4807 din 17 

august 2005 

Drept penal 

Prof. univ. dr. Carmen Tamara UNGUREANU, 

Ordinul Ministerului Educației Naționale și 

Cercetării Științifice nr. 4034 din 7 iunie 2016 

Dreptul comerțului 

internațional 

Prof. univ. dr. Valeriu M. CIUCĂ, Ordinul 

Ministerului Educației Naționale și Cercetării 

Științifice nr. 1805 din 20 august 2007 

Drept privat 

comparat 

 

 Statul de funcții al Școlii Doctorale este întocmit la începutul anului universitar, după 

admitere și precizează, pentru fiecare student doctorand, conducătorul său de doctorat și comisia sa 

de îndrumare. Membrii comisiilor de îndrumare au cel puțin gradul de lector doctor, dar majoritatea 

sunt conferenţiari şi profesori universitari doctori.  

 Componența comisiei de îndrumare pentru Drept penal este următoarea: prof. dr. Tudorel 

Toader, conf. dr. Ioana Maria Mărculescu-Michinici, lect. dr. Mihai Dunea, lect. dr. Daniel Atasiei. 

 Componența comisiei de îndrumare pentru Dreptul comerțului internațional este 

următoarea: prof. dr. Carmen Tamara Ungureanu, conf. dr. Septimiu Vasile Panainte, conf. dr. 

Ioana Maria Costea, conf. dr. Lucia Irinescu. 

 Componența comisiei de îndrumare pentru Drept privat comparat este următoarea: prof. 

dr. Valeriu M. Ciucă, prof. dr. Carmen Tamara Ungureanu, prof. dr. Gheorghe Durac, lect. dr. 

Codrin Macovei. 
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3. Programele de studii universitare de doctorat  

 

 Școala doctorală a Facultății de Drept oferă studenților doctoranzi cursuri în cadrul 

programului de pregătire avansată. Lista cursurilor este publicată la începutul fiecărui an universitar 

de către Școala doctorală pe website-ul Facultății de Drept la secțiunea „Școală doctorală”, totodată 

fiind afișată și la avizierul Facultății de Drept. 

 Fiecare student-doctorand are un plan de pregătire propriu, stabilit împreună cu 

conducătorul său de doctorat. 

 Planul de învățământ în anii universitari 2016-2017 și 2017-2018 prevede 1 disciplină 

obligatorie, “Etica și metodologia cercetării” și 6 discipline opționale, dintre care studenții-

doctoranzi trebuie să aleagă 2, după cum urmează:  “Impactul RIL-urilor, HP-urilor și Deciziilor 

Curții Constituționale a României asupra instituțiilor de drept penal”, “Principii și instituții 

fundamentale în dreptul procesual penal”,  „Soluționarea litigiilor de comerț internațional”, 

“Societățile multinaționale și fiscalitatea”, “Izvoarele formale în dreptul privat”, „Comparatism 

instituțional în dreptul privat”. Fiecare disciplină este cotată cu câte 10 credite. 

Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate asigură obţinerea a 30 de credite 

ECTS. Creditele obţinute într-un program de master de cercetare, sau parcurgerea unor stagii 

anterioare de doctorat şi/sau a unor stagii de cercetare ştiinţifică, desfăşurate în ţară sau în 

străinătate, în universităţi sau în unităţi de cercetare-dezvoltare de prestigiu pot fi recunoscute ca 

echivalente cu cele dintr-un program de pregătire bazat pe studii universitare avansate. Echivalarea 

este propusă de către conducătorul de doctorat şi se aprobă de către Consiliul Școlii Doctorale 

(CSD). 

 Fiecare student doctorand are un program individual de cercetare științifică, care se 

materializează prin prezentarea de rapoarte, participarea în proiecte de cercetare și comunicări 

științifice la conferințe. La sfârșitul anului I de studii universitare de doctorat, studentul doctorand 

susține un proiect de cercetare, aceasta fiind o condiție pentru promovarea în anul al II-lea. 

 

4. Studenții-doctoranzi  

 

 Facultatea de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza” urmărește atragerea unui număr 

mare de doctoranzi în condițiile întăririi prestigiului prin exigență și asigurarea unor standarde 

înalte de calitate (selecția studenților-doctoranzi, selecția conducătorilor de doctorat și a membrilor 

comisiilor de îndrumare, raport adecvat între numărul doctoranzilor și cel al conducătorilor, condiții 

bune pentru cercetare). 



                                                                                           

5 
 

 Admiterea doctoranzilor se face cu respectarea legislației naționale și a regulamentelor 

interne. Procedurile de admitere, tematica pentru admitere și rezultatele admiterii sunt publicate pe 

website-ul Facultății de Drept la secțiunea „Școală Doctorală”: https://www.laws.uaic.ro/doctorat/. 

După afișarea rezultatelor admiterii la Școala Doctorală, studentul trebuie să urmeze o procedură de 

înmatriculare, care presupune semnarea unui contract de studii cu Școala Doctorală. Studiile 

universitare de doctorat au o durată medie de 3 ani. 

 

 Situația admiterii studenților doctoranzi pe ani universitari este reflectată în tabelul de mai 

jos: 
An 

universitar 

Nr 

candidați 

Admiși Candidați admișii pe domenii doctorale Respinși 

Buget Taxă 

(cuantum) 

Drept 

penal 

Dreptul 

comerțului 

internațional 

Drept 

privat 

comparat 

 

2016-2017 15 5 1 (6000 RON) 1 1 3 10 

2017-2018 23 4 1 (6000 RON) 0 3 3 16 

2018-2019 8 3 0 (6000 RON) 1 1 1 5 

 

 În anul universitar 2016-2017 nu a fost admis niciun candidat din străinătate, în anul 

universitar 2017-2018 a fost admis un singur candidat din străinătate iar în anul universitar 2018-

2019 nu a existat niciun candidat din străinătate. 

  

 Situația studenților doctoranzi înscriși în anul universitar 2018-2019 și raportați la 

1 octombrie 2018 este reflectată în tabelul de mai jos: 

Nr. 

crt. 

Numele și 

prenumele 

doctorandului 

Naționalitate Cetățenie Domeniul 

doctorat 

Anul curent 

1. ŞTEFĂNOAIA M. 
MIHAI 

Română Română Drept penal graţie 2 

2. TUDURACHI C. 
ELENA-

CĂTĂLINA căs. 
EVA 

Română Română Drept penal graţie 1 

3. NESVADBA A. 
MARIA-

RAMAYANA 

Română Română Drept penal graţie 1 

4. STOICESCU G.R. 
MIHNEA-

Română Română Drept penal graţie 1 

https://www.laws.uaic.ro/doctorat/
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VALENTIN 

5. PINTEAC N. 
CORINA căs. 
STRATAN 

Moldovenească Moldovenească Drept penal graţie 1 

6. BOACNĂ G. 
CĂTĂLIN 

Română Română Drept penal III 

7. ELISEI M. 
MIRELA-
MIHAELA 

Română Română Drept penal I 

8 TATARU Ş. 
ŞTEFAN-RĂZVAN 

Română Română Dreptul 
comerţului 

internaţional 

III 

9. BĂDĂRĂU V. 
IONELA-DIANA 
căs. PĂTRAŞC-

BĂLAN 

Română Română Dreptul 
comerţului 

internaţional 

II 

10. ILUCĂ G.C. 
DESPINA-
MARTHA 

Română Română Dreptul 
comerţului 

internaţional 

II 

11. ŞERBAN F. 
ANDREEA 

Română Română Dreptul 
comerţului 

internaţional 

II 

12. CARAIMAN G. 
CARMEN căs. 

VĂSCU 

Română Română Dreptul 
comerţului 

internaţional 

I 

13 VIERIU I. VLAD Română Română Drept privat 
comparat 

graţie 2 

14. CĂRPUŞOR D.I. 
ANDREEA-
LUMINIŢA 

Română Română Drept privat 
comparat 

graţie 1 

15. OPREA Ş. 
ALEXANDRA-

TEODORA 

Română Română Drept privat 
comparat 

III 

16. TINCU D. ANA-
MARIA căs. 
GOLDAN 

Română Română Drept privat 
comparat 

III 

17. TOMA O. 
ALEXANDRU 

Română Română Drept privat 
comparat 

III 
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18. CORDUN N. 
DIANA-

ALEXANDRA 

Română Română Drept privat 
comparat 

II 

19. POGHIRC V. 
CAMELIA căs. 

MIHĂILĂ 

Română Română Drept privat 
comparat 

II 

20. GILVARG KEIDAR 
I. GALIT 

Israel Israel Drept privat 
comparat 

II 

21. BĂRBAT V. VLAD-
VASILE 

Română Română Drept privat 
comparat 

I 

 

 În anul 2018 a susținut public teza un student-doctorand, numele și data susținerii publice, 

titlul tezei de doctorat și ordinul atribuirii titlului de doctor, reflectându-se, în tabelul de mai jos: 

Nr. 

crt. 

Data 

susținerii 

publice 

Numele și prenumele 

doctorandului 
Titlul tezei de doctorat 

Ordinul privind 

atribuirea titlului de 

doctor 

1. 04.05.2018 CIOCÎNTĂ I. ANDA căs. 
CRIŞU-CIOCÎNTĂ 

„Confiscarea extinsă. Teorie şi 

practică judiciară” 

O.M.E.N. 

5474/14.11.2018 

 

 În ceea ce privește programele de studii doctorale în cotutelă, situația studenților doctoranzi din 

cadrul Școlii Doctorale din cadrul Facultății de Drept este prezentată în tabelul de mai jos: 

 

Nr.
crt. 

Numele şi 
prenumele 

Școala 
Doctorală 

Domeniul 
An 

semnare 
cotutelă 

Conducător 
ştiinţific 
UAIC 

Conducător 
ştiinţific 

Universitate 
parteneră 

1. 
BOACNĂ G. 

CĂTĂLIN 
Drept Drept 2017 

Prof. dr. 
Tudorel 

TOADER 

Jean-
Christophe 

SAINT-PAU, 
Universite de 

Bordeaux 

 

Studenții doctoranzi ai Facultății de Drept pot beneficia de mobilități ERASMUS și 

ERASMUS+ la universitățile partenere. 

 Doctoranzii Facultății de Drept sunt stimulați prin premii acordate la începutul fiecărui an 

universitar pentru doctorandul care a avut o activitate de cercetare și publicare prodigioasă. 
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Studenții Școlii Doctorale a Facultății de Drept pot beneficia de servicii de orientare și 

consiliere în carieră oferite prin Centrul de Informare Profesională, orientare în carieră și plasament, 

https://cariera.uaic.ro. 

Printre profesiile doctoranzilor înmatriculați în cadrul Școlii Doctorale în perioada 1 ianuarie 

– 31 decembrie  2018 se numără profesia de judecător, avocat, consilier juridic, cadru didactic 

universitar. 

 

5. Cercetarea științifică 

 

Activitatea de cercetare din cadrul Școlii doctorale a Facultății de Drept urmăreşte atât 

dezvoltarea cunoaşterii ştiinţifice fundamentale şi aplicate, cât şi formarea şi dezvoltarea 

competenţelor de cercetare ale doctoranzilor şi cadrelor didactice implicate. Activităţile de cercetare 

sunt regăsite în proiecte de cercetare internaţională, naţională, cu participare individuală sau în 

echipe, dar şi în activitatea doctoranzilor prin cercetări individuale în cadrul Planului individual de 

cercetare ştiinţifică în cadrul studiilor doctorale. 

Valorificarea rezultatelor cercetării se face prin publicarea de articole şi studii, monografii, 

recenzii şi note critice, acordându-se atenţie în mod precumpănitor editurilor şi revistelor 

recunoscute pe plan naţional şi internaţional, incluzând şi publicaţiile cu factor de impact. Sistemul 

de evidenţă al rezultatelor cercetării ştiinţifice este informatizat şi poate fi accesat prin Internet pe 

adresa: http://uaic.ro/uaic/bin/view/Research/RevisteSiEdituri. 

Prestigiul Școlii doctorale a Facultății de Drept se datorează într-o mare măsură 

conducătorilor de doctorat, care sunt personalități apreciate în mediul academic juridic din țară și 

străinătate, ce au obţinut mai multe distincţii ştiinţifice şi onorifice și care sunt membri în asociaţii 

profesionale, consilii şi comisii academice naţionale şi internaţionale.  

De asemenea, conducătorii de doctorat ai Școlii doctorale a Facultății de Drept sunt autorii  

unui număr impresionant de tratate, monografii, cursuri, articole, studii, publicate la edituri cu 

prestigiu la nivel național/internațional, respectiv în reviste internaționale cotate ISI/BDI. Trebuie 

precizat că o însemnată parte a tratatelor publicate de conducătorii de doctorat au fost premiate de 

diferite instituții juridice naționale sau internaționale cu un impact însemnat în viața academică.  

Tabelele următoare ilustrează situația lucărilor publicate de conducătorii de doctorat ai 

Facultății de Drept: 

Prof. dr. Tudorel TOADER 

Cursuri universitare, tratate, monografii, legislaţie adnotată, îndrumare practice, 
publicate la edituri cu prestigiu internaţional sau cu prestigiu recunoscut în 
domeniul ştiinţelor juridice  

37, din care 23 
autor unic și 
coautorat 

https://cariera.uaic.ro/
http://uaic.ro/uaic/bin/view/Research/RevisteSiEdituri
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Articole/studii care prezintă contribuţii in extenso, publicate în reviste ştiinţifice 
cu prestigiu recunoscut în domeniul ştiinţelor juridice sau indexate în baze de 
date internaţionale recunoscute  

33 

Capitole de carte, studii în volume colective sau în volume ale conferinţelor care 
reprezintă contribuţii in extenso, publicate la edituri cu prestigiu recunoscut în 
domeniul ştiinţelor juridice 1 

14 

Volume publicate la edituri cu prestigiu internaţional sau cu prestigiu recunoscut 
în domeniul ştiinţelor juridice, în calitate de editor  

4 

 

Prof. dr. Carmen Tamara UNGUREANU 

Cursuri universitare, tratate, monografii, legislaţie adnotată, îndrumare 
practice, publicate la edituri cu prestigiu internaţional sau cu prestigiu 
recunoscut în domeniul ştiinţelor juridice 

15, din care 10 autor 
unic și 5 coautorat 

 

Articole/studii care prezintă contribuţii in extenso, publicate în reviste 
ştiinţifice cu prestigiu recunoscut în domeniul ştiinţelor juridice sau indexate în 
baze de date internaţionale recunoscute  

37 

Capitole de carte, studii în volume colective sau în volume ale conferinţelor 
care reprezintă contribuţii in extenso, publicate la edituri cu prestigiu 
recunoscut în domeniul ştiinţelor juridice  

13 

 

Prof. dr. Valeriu M. CIUCĂ 

Aparitii editoriale ca autor, coautor, participant sau fondator  28 

Suporturi de curs  2 

Capitole din cărți  27 

Articole/studii publicate în reviste și site-uri de circulaţie internaţională sau 
în reviste din ţară  

172  

 

Activitatea științifică desfășurată de studenții doctoranzi ai Facultății de Drept poate fi 

analizată în următorul tabel: 

Activitatea științifică a studenților doctoranzi în anul 2018 (număr lucrări) 

Articole 
științifice 
publicate in 
extenso în 
reviste cotate 
Web of Science 
cu factor de 
impact 

Articole 
științifice 
publicate in 
extenso în 
reviste indexate 
fără factor de 
impact 

Articole 
științifice 
publicate in 
extenso în 
reviste 
indexate BDI 

Articole 
științifice 
publicate in 
extenso în 
volumele 
conferințelor 

Articole 
publicate în 
dicționare 
și 
enciclopedii 

Cărți 

2 0 18 6 0 0 
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 Lista lucrărilor publicate în anul 2018 de studenții-doctoranzi se regăsește în tabelul de mai 
jos: 
 

Nume și prenume doctorand Titlul lucrării științifice Publicația/Conferința 

1. Articole științifice publicate in extenso în reviste cotate Web of Science cu factor de impact 

TINCU ANA-MARIA CĂS. 
GOLDAN 

The Actuality of the „Common 
Good” Concept Reflected in the 

Charter of Fundamental Rights of 
the European Union 

Law, Society & Organisations, 
Issn–L 2537 – 477x, volumul III, 

2018, Issue 4 

TINCU ANA-MARIA CĂS. 
GOLDAN 

The Concept of „Common Good” 
in the Thinking of the Ancient 

Philosophers, Plato and Aristotle 

Logos Universality Mentality 
Education Novelty: Philosophy & 

Humanistic Sciences”, ISSN 
Online: 2501-0409, volumul 6, nr. 

2/2018 

2. Articole științifice publicate in extenso în reviste indexate BDI 

ILUCĂ DESPINA MARTHA 
Limite şi provocări în clasificarea 
întreprinderilor. Criterii europene 

şi criterii naţionale 

Analele Ştiinţifice ale 
Universităţii „Alexandru Ioan 

Cuza” din Iaşi, Ştiinţe Juridice, 
Tomul LXIV, nr. I/2018 

COSTEA MARIA IOANA, 
ILUCĂ DESPINA MARTHA 

Buna-credinţă în colectarea TVA. 
Noi dimensiuni rezultate din 
hotărârea pronunţată în cauza 

Paper Consult 

Revista Tax Magazine, nr. 3/2018 

TATARU ȘTEFAN RĂZVAN 

Soluționarea prin mijloace 
alternative a litigiilor apărute în 

comerțul internațional cu produse 
farmaceutice 

Analele Științifice ale 
Universității “Alexandru Ioan 
Cuza” din Iași – Seria Științe 

Juridice, Tom LXIV, nr. 1/2018 

TATARU ȘTEFAN RĂZVAN 
Protecția datelor cu caracter 

personal în activitatea farmaciilor 
online 

Analele Științifice ale 
Universității “Alexandru Ioan 
Cuza” din Iași – Seria Științe 

Juridice, Tom LXIV, supliment 
2018 

TATARU ȘTEFAN RĂZVAN 

Settlement Methods of 
International Trade Disputes in the 
Pharmaceutical Industry: A Short 

Legal Empirical Research 

Logos Universality Mentality 
Education Novelty: Law Vol 6, 

No 1 (2018) 

ȘERBAN ANDREEA, TATARU 
ȘTEFAN RĂZVAN 

The Influence of General Data 
Protection Regulation on Patient 

Engagement 

Logos Universality Mentality 
Education Novelty: Law Vol 6, 

No 1 (2018) 

ȘERBAN ANDREEA 
Transferul informațiilor fiscale în 

contextul protecției datelor cu 
caracter personal 

Analele Științifice ale 
Universității „Alexandru Ioan 
Cuza” din Iași – Seria Științe 

Juridice, Tom LXIV, nr. 1/2018 

ȘERBAN ANDREEA 
Soluționarea litigiilor privind 
datele cu caracter personal / 

Settling the disputes referring to 

Analele Științifice ale 
Universității “Alexandru Ioan 
Cuza” din Iași – Seria Științe 
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personal data protection Juridice, Tom LXIV, supliment 
2018 

CĂRPUŞOR D.I. ANDREEA-
LUMINIŢA CĂS. 

BUŢUREANU-CĂRPUŞOR, 
DURAC GHEORGHE 

Considerations on the 
environmental policies and 

strategies of the European Union 

Present Environment and 
Sustainable Development”, vol. 

12, no.2/2018 

BĂDĂRĂU V. IONELA-DIANA 
CĂS. PĂTRAŞC-BĂLAN 

Investitorul străin între dreptul 
internațional și dreptul UE. Cazul 

Micula 

Analele Științifice ale 
Universității „Alexandru Ioan 
Cuza” din Iași – Seria Științe 

Juridice, Tom LXIV, nr. 1/2018 

BĂDĂRĂU V. IONELA-DIANA 
CĂS. PĂTRAŞC-BĂLAN 

Momentul de la care se calculează 
termenul de emitere a dispoziției 
de imputare pentru recuperarea 

pagubelor constatate prin actele de 
audit întocmite de către Curtea de 

Conturi 

Curierul Judiciar nr. 6/2018 

BĂDĂRĂU V. IONELA-DIANA 
CĂS. PĂTRAŞC-BĂLAN 

Competența materială a instanțelor 
judecătorești în soluționarea 
acțiunilor având ca obiect 

contestarea deciziilor de instituire 
a măsurilor asigurătorii în materie 

fiscală 

Curierul Judiciar nr. 9/2018 

BĂDĂRĂU V. IONELA-DIANA 
CĂS. PĂTRAŞC-BĂLAN 

Noțiunea de ajutor de stat. Rolul 
instanței naționale în domeniul 

ajutorului de stat. Ajutoare de stat. 
Participarea unei societăți cu 

capital majoritar de stat la 
majorarea capitalului unei societăți 
la care statul este acționar unic – 

aplicarea dreptului UE în 
jurisprudența națională 

EuRoQuod nr. 1/2018 

BĂDĂRĂU V. IONELA-DIANA 
CĂS. PĂTRAŞC-BĂLAN 

Sinteze din jurisprudența CJUE-
Ajutor de stat EuRoQuod nr. 2/2018 

BĂDĂRĂU V. IONELA-DIANA 
CĂS. PĂTRAŞC-BĂLAN 

Directiva 94/62/CE –Ambalaje și 
deșeuri din ambalaje. Recuperarea 

și reciclarea deșeurilor. 
Contribuție la fondul național 
pentru mediu. Introducerea pe 
piața națională a unor produse 

ambalate și a unor ambalaje, fără 
intervenție asupra acestora. 

Principiul poluatorul plătește. 
Calitatea de poluator 

EuRoQuod nr. 2/2018 

TINCU ANA-MARIA CĂS. 
GOLDAN Protecția copiilor în mediul online 

Analele Ştiințifice ale 
Universităţii „Al. I. Cuza” din Iași 

Tomul LXIV, supliment 2018 

TINCU ANA-MARIA CĂS. 
GOLDAN 

Garantarea dreptului la educație-
analiză comparativă între sistemul 

de învăţământ tradițional și 

Analele Ştiințifice ale 
Universităţii „Al. I. Cuza” din Iași 

Tomul LXIII, Științe Juridice, 
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sistemul E-Learning 2017, nr. II. Articolul a fost 
publicat în anul 2018 

CARAIMAN G. CARMEN CĂS. 
VĂSCU 

Contractul electronic de credit este 
titlu executoriu?  / Is the electronic 

credit agreement an enforceable 
title? 

Analele Științifice ale 
Universității „Alexandru Ioan 
Cuza” din Iași – Seria Științe 

Juridice, Tom LXIV, supliment 
2018 

2. Articole științifice publicate in extenso în volumele conferințelor (publicații indexate ISI) 

BĂRBAT VLAD-VASILE  
Marea Unire de la 1918, O analiză 
istorico-juridica (The Great Union 

of 1918, A Legal and Historical 
Analysis) 

ISSTA 2018, Volum colectiv, 
Editura Reîntregirea,  Alba Iulia, 

2018 

BĂRBAT VLAD-VASILE  

Disinformation on Social Media. 
Case study: Russia's 

disinformation strategy against the   
Romanian "Diaspora" Anti-

Corruption Protest, that took place 
in Bucharest, on August 10, 2018 

articol susținut în cadrul 
Conferinței inernaționale 

"Protecting Personal Safety, 
Privacy, and Intellectual Property 
Rights in Cyberspace" din data de 
26 octombrie 2018, organizată de 

Universitatea “ Babeș-Bolyai” 
Cluj-Napoca, Romania 

3. Articole științifice publicate in extenso în volumele conferințelor (publicații indexate BDI) 

COSTEA IOANA MARIA, 
ILUCĂ DESPINA MARTHA 

First Step in a Conflicting 
Dialogue: Preliminary Procedure 
in Budgetary and Fiscal Litigation 

volumul Conferinţei Internaţionale 
EUFIRE – EU Financial 

Regulation, ediţia a 2-a, 18-
19.05.2018, Iaşi, organizată de 

Facultatea de Economie şi 
Administrarea Afacerilor a 

Universităţii „Alexandru Ioan 
Cuza” din Iaşi 

ILUCĂ DESPINA MARTHA, 
SIMION ALIN CIPRIAN 

Platformele de crowdfunding la 
graniţa dintre securitate şi fraudă 

Analele Științifice ale 
Universității „Alexandru Ioan 
Cuza” din Iași – Seria Științe 

Juridice, Tom LXIV, supliment 
2018 

BĂDĂRĂU V. IONELA-DIANA 
CĂS. PĂTRAŞC-BĂLAN 

Cyberjustice. Justiția predictivă și 
litigiile referitoare la investiții 

Analele Științifice ale 
Universității „Alexandru Ioan 
Cuza” din Iași – Seria Științe 

Juridice, Tom LXIV, supliment 
2018 

ȘERBAN ANDREEA 
The Value of Privacy: What Does 

the Personal Data Mean to the 
Data Subject and Businesses?  

 În volumul Conferinței 
Internaționale „Perspective ale 

dreptului afacerilor în mileniul al 
treilea”, ediția a VIII-a, 16 

noiembrie 2018, Academia de 
Studii Economice din București, 

Kristine Strada-Rozenberga, 
Maria do Rosário Anjos 

(editors), Current Issues in 
Business Law. Contributions to 
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the 8th International Conference 
`Perspectives of Business Law in 
the Third Millennium`, editura 

ADJURIS – International 
Academic Publisher, decembrie 

2018 

 

Școala Doctorală a Facultății de Drept oferă doctoranzilor posibilitatea de a publica 

rezultatele cercetării în Analele Științifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, seria 

Ştiinţe Juridice. Această publicație este una de tradiţie în domeniul dreptului. Paginile revistei 

cuprind munca de cercetare a cadrelor didactice, profesorilor invitaţi, cercetătorilor şi doctoranzilor 

atât din cadrul Facultăţii de Drept a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, cât şi din alte 

universităţi de prestigiu din ţară şi din străinătate. Paginile volumului conțin analiza unor chestiuni 

punctuale de drept, subscrise celor patru puncte cardinale ale taxonomiei juridice – drept public, 

drept penal și științe penale, drept privat, drept internațional și european – dublate de recenzii și 

comentarii de jurisprudență. Revista este indexată în BDI Heinonline și CEEOL. 

Școala doctorală a Facultății de Drept din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași,  

în colaborare cu Institutul de științe penale din Bordeaux, Franța, a organizat Conferința 

internațională francofonă a doctoranzilor în drept penal, ajunsă în anul 2016 la a treia ediție. 

Doctoranzii care au participat la primele trei ediții ale conferinței au provenit din țări precum Franța 

(Bordeaux și Nantes), Italia (Napoli), Serbia, Republica Moldova, Romania (București, Timișoara, 

Iași)  și Burkina Fasso. Lucrările prezentate în cadrul primei ediții au fost publicate într-un volum al 

conferinței la Editura CJUAS, Franța.  

De asemenea, Facultatea de Drept organizează, periodic, manifestări ştiinţifice (sesiuni, 

simpozioane, conferinţe, mese rotunde) iar comunicările sunt publicate în reviste ştiinţifice sau 

volume dedicate acestor evenimente. În acest sens putem menționa următoarele evenimente 

organizate pe parcursul anului 2018: Conferinţa Națională „Perspective juridice asupra Internetului” 

Ediția a 2-a, 27 octombrie 2018,   Sesiune de comunicări ştiinţifice: „Dimensiuni europene şi 

naţionale ale ştiinţei şi practicii dreptului” – octombrie 2018, Colocviile juridice ale Băncii 

Naționale a României, Ediția a XIX - a, „ Aplicarea noilor cerințe europene de protecție a datelor 

personale și aspecte juridice privind creditarea consumatorilor” – octombrie 2018, Conferinţă: 

Înţelegerea şi aplicarea noilor coduri fundamentale ale României” – iunie 2018, Conferinţă 

"Traducerile juridice în cadrul Uniunii Europene" - 18-19 mai 2018. 

În cadrul Facultății de Drept, funcționează Cercul de Ştiinţe Penale, Centrul Robertianum,  

în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea Cercul de hermeneutică juridică „Şcoala dreptului 

organic”, Cercul de Drept civil european „Dimitrie Alexandresco”, Cercul de drept social european 

„Europae Caritas” şi Atelierul de creaţii intelectuale „Insignis, Scientia & Ars”, Cercul de 
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procedură civilă „Eugen Herovanu" și Centrul de Drept Internațional „Mihail Vasile JAKOTĂ” ca 

spații academice pentru consolidarea cercetării și a dezbaterii academice. Doctoranzii participă la 

aceste manifestări pe două laturi, fie în procesul de organizare al acestor manifestări, fie prin 

prezentarea de diverse articole, care ulterior sunt publicate în diferite reviste naționale/ 

internaționale sau în volume publicate la edituri prestigioase, ce reunesc lucrările participanţilor. 

 

6. Internaționalizarea 

 

Având în vedere mediul competitiv în ceea ce privește programele de doctorat (există țări 

care atrag doctoranzi cu burse de peste 1500 Euro), precum și insuficienta compatibilizare a 

legislației cu practica europeană, Școala Doctorală a Facultății de Drept a realizat o serie de 

progrese în direcția internaționalizării. La acest moment, Facultatea noastră are parteneriate cu 25 

Facultăţi de Drept din Franţa, Spania, Italia, Grecia, Finlanda, Germania, Polonia şi Turcia, Cehia, 

facultăți care pot contribui la pregătirea doctoranzilor facultății noastre prin programe Erasmus. 

În ultimii ani, în cadrul Școlii Doctorale a Facultății de Drept, s-au desfășurat și programe de 

doctorat în cotutelă cu Facultatea de Drept, Universitatea Bordeaux, Franța.  

Tot în direcția internaționalizării, Facultatea de Drept a făcut progrese prin punerea la 

dispoziția doctoranzilor a unei publicații științifice indexate în baze de date internaționale, Analele 

Științifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, seria Ştiinţe Juridice. Rămânând în 

aceeași arie a internaționalizării, Facultatea de Drept oferă doctoranzilor posibilitatea de a participa 

la conferințe științifice internaționale (Conferința internațională francofonă a doctoranzilor în drept 

penal), respectiv posibilitatea doctoranzilor de a participa la diferite moot-court-uri sau proiecte pe 

procese simulate, organizate la nivel internațional (Mock arbitration online - Simulated Arbitral 

Proceedings). 

Totodată, Școala Doctorală a Facultății de Drept depune eforturi în următoarele direcții: 

− admiterea de doctoranzi străini; 

− doctorate în cotutelă, bazate în special pe cooperări cu universități din Europa; 

− cursuri pentru doctoranzi în limbi de circulație internațională; 

− redactarea tezelor în limbi de circulație internațională.  

 

7. Infrastructura 

 

Şcoala doctorală a Facultății de Drept este condusă de directorul şcolii doctorale şi de 

consiliul şcolii doctorale (,,CSD”), cu un mandat de 5 ani. Alegerea membrilor CSD şi numirea 
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directorului şcolii doctorale se fac conform Codului studiilor universitare de doctorat, aprobat prin 

HG nr. 681/2011. Actualul director al școlii doctorale este prof. dr. Carmen Tamara Ungureanu. 

 Consiliul Școlii doctorale a Facultății de Drept, pentru mandatul 1.08.2017 – 31.07.2022,  

are următoarea componență: 

- Prof. univ. dr. habil. Carmen Tamara UNGUREANU – Director 

- Prof. univ. dr. Valeriu M. CIUCĂ 

- Prof. dr. Ruxandra RĂDUCANU, Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova 

- Magistrat dr. Lorena TARLION, Curtea de Apel Iași 

- Drd. Ștefan Răzvan TATARU 

 

Aspectele de ordin administrativ și organizatoric cu care se confruntă doctoranzii facultății 

de Drept sunt rezolvate de Secretariatul Facultății de Drept, care dispune de o suprafață de 

40,87 mp2, iar pentru problemele doctoranzilor este repartizat un secretar. 

Școala doctorală a Facultății de Drept dispune de trei săli dedicate activității de cercetare a 

doctoranzilor (câte una pentru doctoranzii de la fiecare conducător de doctorat), situate în Corpul B, 

demisol al Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași: sala 132 B în suprafață de 33mp pentru 

Drept penal, sala 116 B în suprafață de 33 mp pentru Drept privat comparat și sala 121 B în 

suprafață de 24,5mp pentru Dreptul comerțului internațional. Sălile sunt dotate cu calculatoare 

conectate la Internet, Wi-fi, fond de carte, mobilier modern, senzori de mișcare. 

Doctoranzii au posibilitatea de a folosi două laboratoare juridice dotate cu echipamente 

performante.  Astfel, laboratorul de informatică juridică 1 este dotat cu 20 calculatoare HP Compaq 

Business Desktop 6000 pro, unde se asigură acces la Internet şi la soft juridic "Legis". Laboratorul 

de Informatică juridică 2 are în dotare 17 calculatoare HP dc5700 conectate la Internet. 

De asemenea, în activitatea de cercetare, doctoranzii au la dispoziție o bibliotecă. Biblioteca 

Facultății de Drept dispune de 1 sală de lectură, cu o capacitate de 72 de locuri şi deţine un fond de 

carte de peste 45.000 de volume. Menţionăm că anual se achiziţionează fond de carte și periodice. 

Totodată, în dotarea bibliotecii se află un număr de 10 calculatoare conectate la Internet şi cu soft 

legislativ instalat, precum şi baze de date cu cărţi în format electronic.  Doctoranzii au acces la 

importante baze de date ştiinţifice precum, ProQuest, Oxford Journals, Cambridge Journals, 

Springer, Ebsco, Scopus, ScienceDirect, CEEOL. 

În vederea susținerii publice a tezei de doctorat, doctoranzii Facultății de Drept au 

posibilitatea de a folosi trei dintre sălile facultății: Amfiteatrul Matei Cantacuzino (suprafață-96 

mp2, nr. locuri-98), Sala Vespasian Pella (suprafață-63.6 mp2, nr. locuri-30) și Sala de Consiliu 

(suprafață 64.05-mp2, nr. locuri-24).  
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Tezele de doctorat care sunt susținute în ședință publică se înregistrează în cadrul Bibliotecii 

Facultății de Drept și se arhivează de către Arhiva Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. 

 

Data: 14.01.2019 

         Director Școală Doctorală, 

Prof. dr. Carmen Tamara Ungureanu 

 


